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Öz: Bu çalışmada özellikle mobbing  üç farklı boyut altında incelen-
miştir. Düşüş, yatay ve dikey boyutlar altında incelen bu araştırmada 
mobbing kavramı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araş-
tırmaya katılanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. 
Bunun nedeni ise son yıllarda sağlık sektöründe özellikle hemşirelik 
alanında kadın çalışanların yoğun olarak istihdam edilmesi ve kadın 
feminizmimin fazlalaşması olarak gösterilebilir. Birçok gelişmiş ve 
gelişmekte olan dünya ülkesinde kadın hemşirelerin yaptığı işin 
nerede ise yarı yarıya olduğu gerçeği maalesef Türkiye’de halen 
aktif hale getirilememiş olmasıdır. Araştırmamız uygulamalı bir 
araştırma olup, 5’li likert ölçekten oluşan iki bölümlü bir anket 
kullanılmıştır. Kullanılan anket daha önceden farklı bir araştırmada 
kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış ankettir. Araştırmamız yaklaşık 
olarak 11 ay sürmüştür. Türkiye evereni ve İstanbul, İzmir, Bursa, 
Konya, Samsun, Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, Diyarbakır, 
Antalya, Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri ve Niğde illeri örneklemi 
şeklindedir.  Araştırmaya katılanların tamamı basit rassal yöntem 
kullanılarak seçilmiştir. Hiçbir katılımcıdan kendilerini belirleyecek 
kimlik bilgisi ile kurum bilgisi istenmemiştir. Katılımcıların tamamı 
kendi istekleri doğrultusunda katılarak görüşlerini mevcut anket 
formuna yansıtmıştır. Anket formları katılımcılara elden, posta 
ve mail yolu kullanılarak ulaştırılmıştır. Katılımcılara gönderilen 
toplam anket sayımız 3500 adet geri dönen anket sayısı ise 2780 
adettir. Bu anketlerin sadece (N=1782) âdeti uygulamaya uygun 
bulunmuştur. SPSS 18 istatistik programı kullanılarak veriler 
analiz edilmiş ve araştırma sonrasında en fazla mobbingin yatay, 
kadınların birbirlerine daha fazla mobbing uyguladığı ve uygula-
nan mobbing sonucunda mobbing uğrayanlarda ruhsal ve sosyal 
hayatlarında sorunlar yaşadığı saptanmıştır. Bu yaşanan sorunlar 
çalışanların başta kişisel, sosyal hayat, ruhsal, iş verimliği, perfor-
mans, kişilerarası ilişki ve eşler arası ilişkilerin bozulmasına neden 
oluşturduğu belirlenmiştir. 
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Abstract: In this study, mobbing has been analyzed under three 
different dimensions. The notion of mobbing has been compara-
tively evaluated in this study considered under the dimensions of 
downfall, vertical and horizontal. The majority of the participants 
in this research are composed of females. The reason can be that 
women have been densely employed in the field of nursing in 
health sector and feminism has increased recently. The fact that 
female nurses in many developed and developing world countries 
perform nearly half of the work hasn’t been applied in Turkey yet. 
Our research is an applied research and a two-part questionnaire 
composed of 5-point Likert scale has been used. The questionnaire 
used has previously been used in another research with confirmed 
reliability. The research approximately lasted for 11 months. Turkey 
is the research population and the provinces of İstanbul, İzmir, 
Bursa, Konya, Samsun, Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, 
Diyarbakır, Antalya, Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri and Niğde 
are the samples. All participants have been selected with simple 
random sampling. None of the participants have been required to 
give information on identity and institution. All participants have 
participated in the research on their own free will and reflected 
their opinion on the questionnaire. Questionnaires have been con-
veyed to the participants in person, via post and e-mail. A total of 
3500 questionnaires have been sent to the participants and 2780 
of them have come back. Only (N=1782) of these questionnaires 
have been deemed to be appropriate for application. Data have 
been analyzed with SPSS 18 statistics program and it has been 
concluded following the research that horizontal mobbing is the 
mostly seen one, women apply mobbing to each other more and 
those exposed to mobbing suffer from mental problems and the 
problems related to social life. It has been determined that these 
problems lead to problems in personal, social life, mental state, 
labor productivity, performance, interpersonal relations and the 
relationship between spouses. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ
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Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında 
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal 
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal 
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya 
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini 
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır. 
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal 
açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin 
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Ka-
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da 
yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut 
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler 
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama 
noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada 
yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının 
medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının med-
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin 
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Er-
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif 
Ayrımcılık, Medyada Etik

Abstract: Roles and responsibilities socially attributed 
to women and men in different periods of history, 
different geographies and different cultures are ex-
pressed as gender in short. Gender appears since the 
individual is born and human affairs differ. However, 
women are pushed into the background both socially 
and politically and they are forced to live under the 
shadow of men. Gender inequality is reflected to 
different fields of media and this condition increas-
ingly puts inequality on a solid basis. While women 
and men have the same rights and responsibilities in 
theory, it is clearly understood from the programs and 
contents presented in media that the situation is the 
right opposite in practice. In this study, the role of 
media in gender inequality is emphasized and some 
conclusions have been made on positioning women in 
media. Following the research, it has been indicated 
that women are used as a sexual object in media and 
they fall behind men. Moreover, findings obtained 
have been supported with examples. 

Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hege-
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
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Giriş 

Mobbing özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda 
elinde güç bulunduranın diğer çalışanlar üzerinde 
kurmak istediği hâkimiyet için izlediği hukuki 
olmayan yol olarak tanımlanabilir. Mobbing psi-
kolojik olarak uzun süreli ama sistematik olarak 
uygulanması gereken bir yıldırma politikasıdır. 
Mobbing ile ilgili olarak bezdirme, yıpratma, 
ezme, ezikleme, taciz etme, rahatsız etme, dış-
lama, hakaret ve bazı durumlarda fiziki yönden 
eziyet şeklinde literatür bilgisi bulunmaktadır. 
İngilizcenin “MOB” kökünden gelen mobbing, 
uygulayanın uyguladığı kişiyi gözden düşürmek 
için kullandığı farklı bir şiddet türü olarak da ta-
nımlanmaktadır. Aşırı şiddete yönelmiş kalabalık 
anlamındaki “MOB” sözcüğünün eylem biçimi ise 
“MOBBING” olarak literatürdeki yerini almıştır. 
Birçok psikolojik çalışmada mobbing kavramı 
“Psikolojik Terör” olarak nitelendirilmektedir. 
Psikolojideki tanımına baktığımızda ise psikolojik 
şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme, sıkıntı 
verme ve bezdirme şeklinde ifade edildiğini görürüz.  
Uluslararası çalışma örgütünün yaptığı bir takım 
çalışmalarda kullandığı ifadelere bakıldığında 
çalışana intikamcı, acımasız veya kötü niyetli 
girişimler, adaletsizlik, sürekli negatif tavır ve 
olumsuz eleştiri nedeniyle psikolojik yıpratma 
şeklinde belirtildiği dikkat çekmektedir. Mobbing 
konusunda yapılan tanımlamalar ve çalışmalar 
doğrultusunda hareket ettiğimizde aslında bunun 
günümüzün önemli bir sosyal sorun ve en önem-

lisi ise hukuki bir durum olduğunu söylemeden 
geçemeyiz. Çünkü kişinin mobbing nedeniyle 
uğradığı olumsuzluk çalışma hayatı başta olmak 
üzere birçok farklı noktada sorun yaşamasına 
ruhsal, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kişisel so-
runlar içerisinde savaşmasına neden olmaktadır. 
Oluşan olumsuzlar kişinin farklı açılardan zarar 
ve ziyan etmesine sebebiyet verdiğinden olayın 
hukuki anlamda ele alınmasını zorunlu kıldığı 
görülmektedir. Geçmişten günümüze kadar gelişen 
mobbing kavramı üzerindeki gelişmelere baktığı-
mızda ise artık bu durumun multidisipliner ya da 
disiplinler arası ela alınması gereken önemli bir 
sorun olduğu gerçeğini ortaya çıkarmasıdır. 1980 
yılların başından itibaren bu kavram artık ciddi 
olarak bilimsel anlamda ele alınan bir araştırma 
konusu haline de gelmiştir. Ülkemizde iş hukuki 
bakımında ele alınıp idare hukuki açısından fazla 
ele alınmaması da durumun farklı bir hukuki so-
run oluşturmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü 
mobbing sadece iş hukuku değil idare hukuku 
açısından da değerlendirilmesi gereken önemli 
bir hukuk sorunudur. Bu şekilde görülmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel olarak 
mobbing uygulamalarına bakıldığında ise mobbinge 
uğrayanların daha çok kamu alanında yaşandı-
ğı gözlenmektedir. Yapılan birçok uygulamalı 
saha çalışmalarında durum bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Fakat kamu sektöründe uygulanan 
mobbing iş ve istihdam alanlarına göre farklılık 
göstermektedir. Araştırmamıza konu olan sağlık 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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sektörüne baktığımızda ise mobbing kavramının 
kamu ya da özel olması fark etmemektedir. Çünkü 
her iki alanda da oranları birbirine yakın seviye-
dedir. Mobingin en yoğun uygulandığı alan kadın 
çalışanların daha yoğun çalıştığı alanlar olarak 
gösterilebilir. Bugünün Türkiye’sinde artık sağlık 
sektöründe kadın feminizminin yaygınlaşması 
nedeniyle kadının kadına uyguladığı mobbing 
oranı üzerinde oldukça farklılıklar meydana ge-
tirmektedir. Mesela sağlık sektöründe gelişmiş ve 
gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığımızda 
hemşirelik mesleğinin kadın erkek ayrımı olmak-
sızın ifa edildiği yönündedir. Oysaki ülkemizde 
halen hemşirelik mesleği bir kadın mesleği gibi 
görüldüğünden sağlık sektörü içerisinde hemşi-
relerde yaşanan mobbing diğer sağlık birimlerine 
göre daha yoğunlaştırmaktadır. Mobbingin uygu-
lanmasında üç farklı neden yine üç başlık altında 
toplanarak incelenmektedir. Kişisel, sosyal ve 
kurumsal sebepler. Kişisel sebeplerin daha çok 
kişiler arası ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan çıkar 
çatışmalarından kaynaklandığını ifade edebiliriz. 
Sosyal nedenler ise ekonomik, kültürel ve ahlaki 
norm ve değerleri ile yakından ilgili olduğunu 
göstermektedir.  Kurumlardaki hiyerarşik bir örgüt 
yapısı çoğu zaman otoriter bir yönetim tarzını da 
beraberinde getirmekte ve bu durum psikolojik 
taciz için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Gü-
nümüzde mobbing kavramının uygulanışını üç 
farklı boyut altında toplayabiliriz. Düşey “Yukarı 
yönetimin astlarına yönelik uyguladığı” psikolo-

jik şiddet. Dikey “Astların üstlerine uyguladığı” 
psikolojik şiddet. Yatay “Ast üst ve konum fark 
etmeksizin” her bireyin ya da yöneticinin birbi-
rine yönelik uyguladığı psikolojik şiddet olarak 
gösterebiliriz. Yapılan birçok araştırmada en fazla 
mobbing şiddet türünün yatay eksende yaşandığı 
bunu düşey ve daha sonra dikey mobbing uygu-
lamalarının gerçekleştirdiğine işaret etmesidir. 
Ekonomik beklentilerin kurumlar açısından önemli 
bir boyut olduğu günümüzde kamu ya da özel 
fark etmeksizin mobbing nedeniyle yaşanılan 
sorunların işletme ile kurumlar başta olmak üzere 
bireylere ciddi anlamda ekonomik kayıp yaşattığı 
gerçeğini göz ardı etmememize işaret etmektedir. 
Çünkü bu durum işletme, kurum ve bireylerin 
kaybetmeleri karlılık oranlarının düşmesi ve her 
yönden zarar etmelerinin en önemli nedeni olarak 
gösterilmektedir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 
ARAŞTIRMASI

Mobbing ilk olarak Heinz Leyman tarafından 
özetlenen bir kavram olarak tanımlanmıştır. 
Organizasyonlarda çalışan insanların psikolojik 
olarak şiddete uğraması olarak da ifade edilmiştir 
(Polat ve Pakiş, 2012: 21). Son yıllarda yönetim 
ve çalışma psikolojisi alanında çalışma yapan 
bilim adamlarının iş yeri bağlantılı olarak yaşanan 
psikolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bazı 
olumsuzlukları mobbing’e bağladıkları görül-
mektedir. Mobbing psikolojik yıpratmak, kişinin 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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uzaklaşmasına, özgüven ve kendine olan inancını 
yok etmesine yönelik uygulanan günümüzün en 
önemli psikolojik yıpratma silahlarından birisidir 
(Tınaz, 2006: 11). Kişinin bir işyeri ya da kurumda 
sürekli olarak taciz edilmesi, aşağılanması, alay 
konusu edilmesi, sürekli eleştirilmesi, hakaret ve 
benzeri durumların birey üzerinde uygulanarak 
yıpratılmaya çalışılması günümüzde mobbing 
olarak tanımlanmaktadır (Yıldız ve Yıldız, 2009: 
133). Birey yaşamının büyük bir bölümünü iş 
hayatı içerisinde geçirir. Bu nedenle iş yerinde 
yaşadığı olumsuzluklar hayatının birçok nokta-
sında olumsuz etkiler yaşamasına neden olur. 
Mobbing bireyin diğer sosyal hayat içerisinde 
de farklı noktalarda sorun yaşamasına neden 
oluşturan önemli bir psikolojik faktördür (Köse 
ve Uysal: 2010: 262). Bazı Avrupa birliği ülkele-
rinde 2000 yılında yapılan bir araştırmada kamu 
ile özel sektör çalışanlarının yaklaşık %13’üne 
yıldırma yani mobbing uygulandığı gözlenmiştir. 
Mobbing’e uğrayan bu bireylerin toplam sayısı 
ise 13 milyon kişidir (Yücetürk, 2005:254). Bir 
başka yapılan araştırmada; Avrupa birliği ülke-
leri ile Türkiye kapsamlı olarak yürütülen bu 
çalışmada en fazla duygusal baskının yaşandığı 
kamu alanı olarak silahlı kuvvetler geldiği ifade 
edilmektedir (Çobanoğlu, 2005: 219-220). Yine 
bir araştırma olan lorenz çalışmasında tilkiyi 
kaçıran kazların sergilediği bu olumsuz durum 
“Mobbing” olarak ifade edilmiş ve adlandırılmıştır 
( Davenprot, Schwart ve Elliott, 2003: 3). Örgüt 

içerisinde yaşanan olumsuzluklar başta verimlilik 
olmak üzere kişisel sorunların en yukarıda ya-
şanmasına neden olmaktadır. Bu durum çatışma 
iklimine yol açan önemli sorunların başında 
gelmektedir. Mobbing’e maruz kalan çalışan 
bireyin diğer çalışan bireylerle çatışması nede-
niyle ortaya çıkan sorunlar örgütsel çatışmalara 
neden oluşturmaktadır (Tetik, 2010: 82). Lorenz 
tarafından 1960’lı yıllarda ortaya çıkan mobbing 
kavramı aslında havyan davranışlarının incelen-
mesi sırasında saptanan bir bilimsel gerçektir. 
Bu nedenle mobbing kavramının hayvansal bir 
davranış olarak nitelendirilmesi de düşünülebilir. 
Bireyin yıpratılmasına yönelik uygulanan bu 
psikolojik etki, başta bireyin olumsuzlaşmasına 
ve çevresindekilerinde olumsuzlaşarak çatışma 
yaşamasına neden oluşturmaktadır (Geçeci ve 
Sağkal, 2011: 54). İngiltere’de yapılan bir bi-
limsel araştırma sonucunda sağlık kurumlarında 
görev alan hemşirelerin oldukça fazla mobbing’e 
maruz kaldığını göstermiştir (Hecker, 2007). 
Türkiye’de 2007 yılında Dilman tarafından 
yapılan bir araştırmada ise hastanelerde sağlık 
personeline yönelik yapılan mobbing in per-
formansı düşük personel yaratılmasında önemli 
bir etken olduğunu ortaya koymuştur (Dilman, 
2007). Ast, üst ve yatay ilişkiler fark etmeksizin 
sağlık kurumlarında yaşanan mobbing sorunun 
en temelinde taciz ve içsel duyguların tatmin edi-
lememesi nedeniyle uygulanan psikolojik şiddet 
olarak tanımlandığını göstermektedir (Yıldırım, 
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eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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2007). 1980’li yıllardan sonra mesleki anlamda 
çalışan üzerinde olumsuzluklar meydana geti-
ren mobbign hakkında stres nedenli psikolojik 
baskı ve yıldırma yöntemi şeklinde tanımlar 
gerçekleştirilmiştir (Tutar, 2004: 6).  Davenport 
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada mobbing 
kişinin kendi rızası olmaksızın karşı tarafın 
psikolojik yıldırma şekilleriyle bireyin çaresiz 
bırakılmasıdır şeklinde tanımlanmıştır (Yılmaz, 
2008: 335). Günümüz sağlık çalışanlarının en fazla 
uğradığı sorunların başında psikolojik şiddet olan 
mobbing gelmektedir (Bülbül ve diğ., 2013: 2). 
Sağlık sektörü çalışanlarının uğradığı mobbing 
başta kişisel haklarının yok sayılmasına, iş ve 
performans verimliliğinin düşmesine, işine karşı 
saygı ve sahiplenme duygusundan uzaklaşmasına 
neden oluşturmaktadır (Bilka, 2009: 1). 

Amaç, Kapsam, Yöntem ve Araştırmanın 
Kısıtları

Bu araştırma uygulamalı bir araştırma olup, araş-
tırma çerçevesinde farklı departmanlarda çalışan 
personel, yönetici ve farklı alanlarda görev alan 
personele bir anket yöneltilmiştir. 

Yöneltilen anket 2 bölümden oluşan ve 5’li likertli 
sorulardan meydana gelmiş iki bölümlü ölçme 
aletidir. Bu anket içerisinde yer alan sorular farklı 
çalışmalardan kullanılan sorulardan uyarlanarak 
yeni ölçek şeklinde geliştirilmiştir. Ortaya çıkan 
yeni ölçme aleti “anket” öncelikle bir ön teste 
tabi tutulmuştur. 

Değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde verilere 
ilk önce faktör analizi uygulanmıştır. Sorular 
gruplanarak yapılan faktör analizi sonucu detaylı 
olarak analizin ileriki bölümlerinde incelenmiştir. 
Faktör analizinden elde edilen değerler Anova 
analizine alınarak analiz sonuçları elde edilmiştir. 
Belirtilen testler PASW Statistic 18 paket programı 
analiz edilmiştir. 

Bu araştırmada kullanılan anket daha önce Bülbül, 
P.Ö., Ünal, E., Bozaykut, T., Korkmaz, M., ve Yücel 
A.S., Tarafından SSTB Uluslararası Hakemli Spor 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisinde Sayı: 7 Cilt: 
3 Nisan – Mayıs – Haziran Aylarını içine alacak 
şekilde ss.1-21 de kullanılan ankettir. Araştırma-
mızda kullanılan anket için ilgili yazarlardan mail 
yolu ile izin alınmış ve kendilerinin herhangi bir 
beklentilerinin olmadığı sadece çalışmalarını bu 
çalışmada referans göstermemizin yeterli olduğu 
belirtilmiştir. Önceki çalışmada elde edilen gü-
venirlilik kat sayısı Cronbach’s Alpha 0.970’dir. 
Bizim araştırmamızda bu sayı 0.925’dir. Arada 
oluşan 0.46 puanlık fark kulladığımız anketin 
özellikle demografik sorularında iyileştirmeye 
gidilmiş, bazı ölçekli sorular üzerinde de farklılık 
gerçekleştiriliştir. Bu durum anket güvenirlilik kat 
sayısı üzerinde farklılık meydana getirmiştir. Fakat 
elde edilen yeni güvenirlilik katsayısı da oldukça 
güvenilir olduğundan yeniden değerlendirmeye 
gerek görülmemiştir. Asıl araştırma öncesinde bir 
ön test yapılmış olup, bu ön testten elde edilen 
güvenirlilik kat sayısı Cronbach’s Alpha 0.872’dir. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

Değeri düşüren bazı yeni ölçekli sorular üzerin-
de iyileştirmeye gidilerek güvenirliliği düşüren 
sorulardan iki adeti iptal edilmiş ve bir önceki 
ölçekli anket sorusuna anket soruları indirilmiştir. 

Araştırmanın kısıtları arasında sadece sağlık 
kurumlarında ve sektöründe çalışan personel oluş-
turmasıdır. Sağlık kurumlarının farklı departman 
ve bölümlerinde çalışan katılımcıların tamamı 
aktif iş hayatı içerisindedir. Araştırma Türkiye 
evereni ve İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, 
Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, Diyarbakır, 
Antalya, Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri ve Niğde 
illeri örneklemi şeklinde sınırlandırılmıştır.   

Verilerin Analizi

Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti 
PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical Package 
for Social Sciences) paket programında analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, 
frekans tabloları, betimleyici istatistikler, faktör 
analizi ve Anova analizlerinden faydalanılmıştır.

Uygulama ve Analizler:

Güvenilirlik analizi:

Tablo1: Güvenirlik analizi

Cronbach’s Alpha Madde Sayısı

,925 45

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında ana-
lize dâhil edilen 45 maddenin çok yüksek güven 
düzeyinde olduğu bulunmuştur.

Demografik İstatistikler:

Katılımcılara ait demografik istatistikler aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur;

FAKTÖR ANALİZİ:

Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlendirilerek 
faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda 
aşağıdaki faktörler elde edilmiştir. Mobbing 
davranışları ile ilgili olarak sorulan toplam 45 
madde faktör analizi sonrasında kalan 4 faktörel 
alt boyuta yüklenmiştir

1. Görevle ilgili mobbing davranışları

2. Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları

3. Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları

4. Özel hayatla ilgili mobbing davranışları
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sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Rotated Component Matrixa

 
Component

1 2 3 4

Görevle ilgili mobbing davranışları ,831    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,748    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,691    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,686    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,667    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,661    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,659    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,658    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,657    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,653    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,653    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,583    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,563    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,546    

Görevle ilgili mobbing davranışları ,546    

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,636   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,547   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,486   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,433   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,426   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  -,390   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,359   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,339   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  ,332   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  -,319   

Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  -,289   



UHPPD
www. uhpdergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ ve PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES 
May / June / July / August 2015 Issue: 03 Volume: 02 Spring Summer

JEL KODU: M12-M14-M53-M54  ID:23   K:41
ISSN 2148-8215 ONLINE ISSN:2149-2506

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001- 2004 Belge No: 12880)
( Marka Patent – Trademark Patent)

(2015/04312-2015-GE-18968)

67

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880) 

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
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kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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Fiziksel özelliklerle ilgili mobbing davranışları  -,136   

Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları   -,552  
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

Mobbing faktörleri analizler:

H1: Mobbing faktörleri cinsiyete göre fark-
lılaşmaktadır.

 Cinsiyete göre mobbing faktörlerinin 
farklılaşıp, farklılaşmadığı belirlenmek istenmiş 
ve buna göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları cinsi-
yete göre farklılaşmaktadır. Kadınlarda erkeklere 
göre daha azdır.

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing 
davranışları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 
Kadınlarda erkeklere göre daha azdır.

•	 Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davra-
nışları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Kadınlarda 
erkeklere göre daha azdır.

•	 Özel hayatla ilgili mobbing davranışları 
cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Erkeklerde ka-
dınlara göre daha azdır.

Independent Samples Test

 

1.      Görevle ilgili mob-
bing davranışları

2.      Fiziksel özellikler 
ile ilgili mobbing dav-
ranışları

3.      Ruhsal özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Equal 
variances 
assumed

Equal vari-
ances not 
assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal 
varian-
ces not 
assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal va-
riances not 
assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal va-
riances not 
assumed

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances

F 5,400  ,247  28,406  4,469  

Sig. ,020  ,619  ,000  ,035  

t-test for 
Equality of 
Means

t 5,188 5,019 4,183 4,209 2,936 3,301 -3,534 -3,473

df 1736 756,835 1736 812,576 1736 1024,848 1736 778,013

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,000 ,001

Mean Difference ,28061674 ,28061674 ,22682973 ,22682973 ,15964220 ,15964220 -,19191831 -,19191831

Std. Error Difference ,05408487 ,05590646 ,05423003 ,05388574 ,05436776 ,04836129 ,05430762 ,05526000

95% Confi-
dence Interval 
of the Diffe-
rence

Lower ,17453838 ,17086658 ,12046667 ,12105807 ,05300901 ,06474375 -,29843354 -,30039467

Upper ,38669511 ,39036691 ,33319279 ,33260139 ,26627540 ,25454066 -,08540307 -,08344194

H2: Mobbing faktörleri yaşa göre farklılaş-
maktadır.

Yaşa göre mobbing faktörlerinin farklılaşıp, 
farklılaşmadığı belirlenmek istenmiş ve buna 
göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları yaşa göre 
farklılaşmaktadır. Yaş ortalaması 40’ın altında 
olanlarda, daha yaşlı olanlara göre daha az 
bulunmuştur.

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları 
yaşa göre farklılaşmaktadır. Yaş ortalaması 
40’ın altında olanlarda, daha yaşlı olanlara 
göre daha az bulunmuştur.

•	 Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları 
yaşa göre farklılaşmaktadır. Yaş ortalaması 
40’ın altında olanlarda, daha yaşlı olanlara 
göre daha az bulunmuştur.

•	 Özel hayatla ilgili mobbing davranışları yaşa 
göre farklılaşmaktadır. Yaş ortalaması 40’ın 
altında olanlarda, daha yaşlı olanlara göre 
daha az bulunmuştur.

ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Görevle ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 17,743 3 5,914 5,965 ,000

Within Groups 1719,257 1734 ,991

Total 1737,000 1737

2.      Fiziksel özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 33,763 3 11,254 11,458 ,000

Within Groups 1703,237 1734 ,982

Total 1737,000 1737

3.      Ruhsal özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 24,078 3 8,026 8,125 ,000

Within Groups 1712,922 1734 ,988

Total 1737,000 1737

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 8,884 3 2,961 2,971 ,031

Within Groups 1728,116 1734 ,997

Total 1737,000 1737

H3: Mobbing faktörleri eğitime göre farklı-
laşmaktadır.

Eğitime göre mobbing faktörlerinin farklılaşıp, 
farklılaşmadığı belirlenmek istenmiş ve buna 
göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları eğitime 
göre farklılaşmaktadır. Eğitim ortalaması 
lisansın altında olanlarda, lisansın üstünde 
olanlara göre daha az bulunmuştur.

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davra-
nışları yaşa göre farklılaşmaktadır. Eğitim 

ortalaması lisansın altında olanlarda, lisansın 
üstünde olanlara göre daha fazla bulunmuştur.

•	 Özel hayatla ilgili mobbing davranışları yaşa 
göre farklılaşmaktadır. Eğitim ortalaması 
lisansın altında olanlarda, lisansın üstünde 
olanlara göre daha fazla bulunmuştur.

ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Görevle ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 301,101 3 100,367 121,204 ,000

Within Groups 1435,899 1734 ,828

Total 1737,000 1737

2.      Fiziksel özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 23,363 3 7,788 7,880 ,000

Within Groups 1713,637 1734 ,988

Total 1737,000 1737

3.      Ruhsal özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups ,850 3 ,283 ,283 ,838

Within Groups 1736,150 1734 1,001

Total 1737,000 1737

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 72,290 3 24,097 25,100 ,000

Within Groups 1664,710 1734 ,960

Total 1737,000 1737

H4: Mobbing faktörleri branşa göre farklı-
laşmaktadır.

Branşa göre mobbing faktörlerinin farklılaşıp, 
farklılaşmadığı belirlenmek istenmiş ve buna 
göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları branşa 
göre farklılaşmaktadır. Dahili ve temel tıp 
bilimlerinde daha düşüktür. 

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları 
branşa göre farklılaşmaktadır. Cerrahi ve tıbbi 
biyolojik bilimlerde daha düşüktür.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

•	 Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları 

branşa göre farklılaşmaktadır. Tıbbi biyolojik 

bilimlerde daha düşüktür. 

ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Görevle ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 14,664 4 3,666 3,689 ,005

Within Groups 1722,336 1733 ,994

Total 1737,000 1737

2.      Fiziksel özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 28,443 4 7,111 7,213 ,000

Within Groups 1708,557 1733 ,986

Total 1737,000 1737

3.      Ruhsal özellikler 
ile ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 25,701 4 6,425 6,507 ,000

Within Groups 1711,299 1733 ,987

Total 1737,000 1737

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 6,679 4 1,670 1,672 ,154

Within Groups 1730,321 1733 ,998

Total 1737,000 1737

H5: Mobbing faktörleri pozisyona göre fark-

lılaşmaktadır.

Pozisyona göre mobbing faktörlerinin farklılaşıp, 

farklılaşmadığı belirlenmek istenmiş ve buna göre 

aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları 

pozisyona göre farklılaşmaktadır. Hemşire ve 

sağlık görevlisinde daha düşüktür.

•	 Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları 

pozisyona göre farklılaşmaktadır. Hemşire ve 

hasta bakıcıda daha düşüktür.

•	 Özel hayatla ilgili mobbing davranışları pozis-

yona göre farklılaşmaktadır. ATT uzmanı, hasta 

bakıcı ve sağlık görevlisinde daha düşüktür. 
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Görevle ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 7,255 4 1,814 1,817 ,123

Within Groups 1729,745 1733 ,998

Total 1737,000 1737

2.      Fiziksel özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları

Between Groups 26,127 4 6,532 6,616 ,000

Within Groups 1710,873 1733 ,987

Total 1737,000 1737

3.      Ruhsal özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları

Between Groups 11,983 4 2,996 3,010 ,017

Within Groups 1725,017 1733 ,995

Total 1737,000 1737

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 19,430 4 4,858 4,901 ,001

Within Groups 1717,570 1733 ,991

Total 1737,000 1737

H6: Mobbing faktörleri mobbing davranışını 
yönelten kişiye göre farklılaşmaktadır.

Mobbing davranışını yönelten kişiye göre mob-
bing faktörlerinin farklılaşıp, farklılaşmadığı be-
lirlenmek istenmiş ve buna göre aşağıdaki tablo 
oluşturulmuştur.  

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları mobbing 
davranışını yönelten kişiye göre farklılaşmak-
tadır. Ast ve üstün mobbing uygulaması daha 
düşüktür.

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranış-
ları mobbing davranışını yönelten kişiye göre 
farklılaşmaktadır. Ast, üst ve çalışma arkadaşları 
daha düşüktür.

•	 Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları 
mobbing davranışını yönelten kişiye göre fark-
lılaşmaktadır. Ast, üst ve hastalar daha düşüktür.

•	 Özel hayatla ilgili mobbing davranışları mobbing 
davranışını yönelten kişiye göre farklılaşmak-
tadır. Yönetici, ast, hasta ve hasta yakınları 
daha düşüktür. 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Görevle ilgili mobbing 
davranışları

Between Groups 61,465 5 12,293 12,707 ,000

Within Groups 1675,535 1732 ,967

Total 1737,000 1737

2.      Fiziksel özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları

Between Groups 59,803 5 11,961 12,351 ,000

Within Groups 1677,197 1732 ,968

Total 1737,000 1737

3.      Ruhsal özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları

Between Groups 62,802 5 12,560 12,994 ,000

Within Groups 1674,198 1732 ,967

Total 1737,000 1737

4.      Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları

Between Groups 44,394 5 8,879 9,086 ,000

Within Groups 1692,606 1732 ,977

Total 1737,000 1737

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

•	 Analiz sonucunda aşağıdaki faktörler elde 
edilmiştir. 

5. Görevle ilgili mobbing davranışları

6. Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları

7. Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranışları

8. Özel hayatla ilgili mobbing davranışları

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları, Fiziksel 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Ruhsal 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Özel 

hayatla ilgili mobbing davranışları cinsiyete 
göre farklılaşmaktadır.

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları, Fiziksel 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları yaşa 
göre farklılaşmaktadır, Ruhsal özellikler ile 
ilgili mobbing davranışları, Özel hayatla ilgili 
mobbing davranışları yaşa göre farklılaşmaktadır.

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları, Fiziksel 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Özel 
hayatla ilgili mobbing davranışları yaşa göre 
farklılaşmaktadır.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları, Fiziksel 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Ruhsal 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları branşa 
göre farklılaşmaktadır. 

•	 Fiziksel özellikler ile ilgili mobbing davranışları, 
Ruhsal özellikler ile ilgili mobbing davranış-
ları, Özel hayatla ilgili mobbing davranışları 
pozisyona göre farklılaşmaktadır. 

•	 Görevle ilgili mobbing davranışları, Fiziksel 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Ruhsal 
özellikler ile ilgili mobbing davranışları, Özel 
hayatla ilgili mobbing davranışları mobbing 
davranışını yönelten kişiye göre farklılaşmaktadır.
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eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
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oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
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duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
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international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
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Customs and Economy Ministry according to 
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yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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EXTENDED ABSTRACT

In this study, mobbing has been analyzed under three different dimensions. The notion of mobbing 
has been comparatively evaluated in this study considered under the dimensions of downfall, ver-
tical and horizontal. The majority of the participants in this research are composed of females. The 
reason can be that women have been densely employed in the field of nursing in health sector and 
feminism has increased recently. The fact that female nurses in many developed and developing 
world countries perform nearly half of the work hasn’t been applied in Turkey yet. Our research is 
an applied research and a two-part questionnaire composed of 5-point Likert scale has been used. 
The questionnaire used has previously been used in another research with confirmed reliability. The 
research approximately lasted for 11 months. Turkey is the research population and the provinces of 
İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, Diyarbakır, Antalya, 
Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri and Niğde are the samples. All participants have been selected with 
simple random sampling. None of the participants have been required to give information on identity 
and institution. All participants have participated in the research on their own free will and reflected 
their opinion on the questionnaire. Questionnaires have been conveyed to the participants in person, 
via post and e-mail. A total of 3500 questionnaires have been sent to the participants and 2780 of 
them have come back. Only (N=1782) of these questionnaires have been deemed to be appropriate 
for application. This research is an applied research and a questionnaire has been directed to the staff 
and managers working in various departments within the framework of research. The questionnaire 
is a measurement tool composed of two parts and 5-point Likert scaled questions. The questions 
in this survey have been developed as a new scale by adopting from the questions previously used 
in various studies. “The questionnaire” which is the new measurement tool has been exposed to a 
preliminary test. Firstly a factor analysis has been applied to data in the analyses made regarding 
the variables. The questions have been grouped and evaluated in next parts of the analysis in detail 
following the factor analysis. Data obtained from factor analysis have been subject to Anova analysis 
and the results have been obtained. The tests specified have been analyzed in PASW Statistic 18 
package program. Concerning the limitations, the research is composed of the staff only working 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

in healthcare institutions and health sector. All the participants working in different departments 
and units of healthcare institutions are actively involved in business life. Data have been analyzed 
with SPSS 18 statistics program and it has been concluded following the research that horizontal 
mobbing is the mostly seen one, women apply mobbing to each other more and those exposed to 
mobbing suffer from mental problems and the problems related to social life. It has been determi-
ned that these problems lead to problems in personal, social life, mental state, labor productivity, 
performance, interpersonal relations and the relationship between spouses. Moreover, eight factors 
have been obtained following the analysis. It is grouped under eight titles as mobbing behaviors 
related to the Job, mobbing behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related 
to the Mental attributes, mobbing behaviors related to Private life. Mobbing behaviors related to the 
Job, mobbing behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related to the Mental 
attributes, mobbing behaviors related to Private life differ by sex. Mobbing behaviors related to the 
Job, mobbing behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related to the Mental 
attributes and mobbing behaviors related to Private life differ by age. Mobbing behaviors related to 
the Job, mobbing behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related to the Men-
tal attributes differ by age. Mobbing behaviors related to the Job, mobbing behaviors related to the 
Physical attributes, mobbing behaviors related to the Mental attributes differ by the branch. Mobbing 
behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related to the Mental attributes and 
mobbing behaviors related to Private life differ by the position. Mobbing behaviors related to the 
Job, mobbing behaviors related to the Physical attributes, mobbing behaviors related to the Mental 
attributes, mobbing behaviors related to Private life differ by the person who applies mobbing. 


